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منمكافحة في Abamectinالحشري والمبید الحیويOxamatrineالمستخلص النباتي كفاءة مقارنة
Myzus persicaeالخوخ االخضر (Sulzer)(Homoptera :Aphididae)على نباتات الباذنجان

Solanum melongenaبرشلونة الهجین (L.)داخل البیوت المحمیة

احمد محمد طارق

هیئة التعلیم التقني/ التقني / الصویرةالمعهد 

الخالصة

رشلونة بفبنبات الباذنجان صنمزروع، 2011- 2010للموسم نفذ البحث في احد البیوت البالستیكیة 
والمبید الثاني هم المبید الحیوي Oxamatrineنوعین حدیثین من المبیدات وهما المستخلص النباتي اختیر 

Abamectin وهو لمكافحة حشرة من الخوخ األخضرMyzus persicae .ثالثة تراكیز من كل استخدمت
مل 0.05األعلى% عند التركیز 9.5إلى Abamectinبمبید انخفضت نسبة فقس البیض المعامل مبید .

ا"لم یكن له تأثیر Oxamatrineمبید في حین.االدنىعند التراكیز اقلبینما كان التأثیر مادة فعالة /لتر ماء 
وصلت أذعلى الیرقات الفاقسة من البیض المعامل أستمر تأثیر هذه المبیدات على نسبة فقس البیضا"واضح

معاملة أدت.على التوالي Oxamatrineو Abamectin%لمبیدي 36.66و % 58.9نسبة القتل إلى 
بعد الحوریاتكلمل مادة فعالة/لتر ماء إلى موت 0.05بتركیز Abamectinالیرقات الحدیثة الفقس بمبید

بالنسبة إما، وبنفس تركیز المبیداألخیرللحوریات المعاملة خالل العمر %92.5بموتمقارنةأیامسبعة 
یوم األول بعدعند معاملة حوریات العمر %73.9موت نسبة ىاعلبلغت Oxamatrineللمستخلص النباتي 

وبعد یوم واحد.وبنفس التركیز األخیر% للحوریات المعاملة بالعمر 57.25واحد من المعاملة مقارنة ب 

7.75وزن الحاصل لكل نبات الىزاداذالكمي النهائي للمحصول اإلنتاجهذه المعامالت على تأثیرانعكس
على وزن الثمرة وأخیراثمرة/نبات59.88و ثمرة/نبات62.75عدد الثمار /نبات فقد بلغ و كغم /نبات 6.20و 
فعالیة یوضح على التوالي .مماOxamatrineو Abamectinبعد استخدامغم 98.6و غم118.2بلغ و

وان تدخل تهاومكافحمن ضرر حشرة من الخوخ االخضر الباذنجان استخدام هذه المبیدات البدیلة في حمایة 
ضمن برامج المكافحة المتكاملة.
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Abstract

This research carried out in one of the greenhouses for the 2010-2011 season.
Transplant eggplant Barcelona species being the most common and chosen two kinds
of modern insecticides the first one is: botanical extract insecticide Oxamatrine and
the second was bio-insecticide Abamectin is derived from fungi to controlling  an
insect of peach green Myzus persicae, then  used Three concentrations of each
pesticide. egg hatching  of egg treated  pesticide Abamectin was reduced  to 9.5% at
the highest concentration 0.05 ml active ingredient / liter of water, while the effect
was lighter when less concentrations. While  for botanical extract Oxamatrine  did
not have an impact effect on the percentage  of eggs to hatch. and continued
influence these pesticides on the Emerging nymphs  from treated  eggs where the
mortality   percentage to 58.9% when using Abamectin, either for Oxamatrine has
reached 36.66%. .The treatment of new hatching nymphs  resulted in Abamectin
pesticides concentration of 0.05 ml active ingredient / liter of water to the death of all
the nymphs after seven days, compared with 92 .5 death of nymphs treatment during
Age latter and the same concentration of the pesticide either for extract vegetable
Oxamatrine reached the highest death of 73.9% when treated nymphs first instars
after one day of treatment, compared with 57.25% for the nymphs treatment last
instars' with the same concentration  and after one day, too.

The impact of these transactions  reflected on the final quantitative production of
the crop, where increased weight of winning each plant to 7.75, and 6.20 kg / plant
when using Abamectin and Oxamatrine respectively either the number of fruits /
plant stood at 62.75 and 59.88 when Abamectin and Oxamatrine, respectively, and
finally on the weight of the fruit reaching 118.2 and 98.6 g when Abamectin and
Oxamatrine respectively., which demonstrates the effectiveness of the use of these
alternative pesticides to protect the eggplant and insect control using  the IPM
programs.
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المقدمة

Solanum melongenaالباذنجانیعد  L. والزراعة المحمیة من محاصیل الخضروات الصیفیة
من االغذیة الرئیسیة للعائلة العراقیة لما یحتویه من مواد كاربوهیدراتیة  یعد الشائعة االستخدام بالعراق ، حیث 

عدیدة مرضیة وحشریة بآفاتیصاب الباذنجان ) 2(و)1وبروتینیة وعناصر معدنیة وسعرات حراریة جیدة (
ومن اهم اآلفات الحشریة التي تصیب المحصول بجمیع مراحل نموه والتي تتطلب المكافحة المستمرة هي حشرة 

Myzus persicaمن الخوخ االخضر (Sulzer) من اآلفات الحشریة المهمة التي لها مدى عائلي واسع وهي
اتي في العالم ،وهي تسبب اضرار مباشرة وذلك بتغذیتها وامتصاصها للعصارة النباتیة ، عائل نب400یتجاوز ال 

فضال عن دورها الكبیر في نقل العدید من الفایروسات المهمة اقتصادیا ،اذ تقوم حشرات هذا النوع بمفردها بنقل 
حشرات المن بشكل عام انها تعیش على النبات الفایروسات النباتیة ،ومما یزید اضرارمن نوعا 70اكثر من 

بشكل مستعمرات تضم كل ادوار الحشرة وتتكاثر عذریا معظم ایام السنة، وكذلك قصر دورة حیاتها وتعدد اجیالها 
.)3(في المنطقة الوسطى من العراق بالسنة جیال 20التي قد تصل الى 

المبیدات الكیمیائیة ، ونظرا للمخاطر البیئیة والسلبیات أنواعمختلف باستعمالتكافح حشرات المن عادة 
اتجه الباحثون .)4(حشرات المن المقاومة تجاه المبیدات التقلیدیةالكتسابإضافةالمرافقة الستخدام هذه المواد

هذه ومنها المستخلصات النباتیة ومن احدث المبیدات النباتیة ضمنأمانا للبیئة أكثرأخرىللتفتیش عن طرائق 
من القلویدات النباتیة محضر ومنتج من جذور نباتات بریة تعود یعد والذي Oxamatrineالمجموعة هو مبید 
Sophoraللعائلة البقولیة  japonica (Kushen)وS. wsbprostrata(Shandougen)وS.
alopecuroides وS. flacescans الجهاز العصبي تؤثر هذه المادة في . (5)التي تنمو في الصین

ریا على أي المركزي للحشرات مما ینتج عن ذلك تثبیط جمیع العملیات الحیاتیة . وال یحتوي المبید المحضر تجا
والمبید المصنع من هذه النباتات غیر سام للبشر او الحیوانات وال یسبب تلوثا للبیئة ،مادة كیمیائیة مصنعة 

هو Abamectinأما مبید .)(Repellentوطارد )(Antifeedantذیة .وله تأثیر مانع للتغ(6)كالماء والتربة 
Actinomycetesعود الى مجموعة الذي تStreptomyces avermitilisمبید حیوي مستخلص من فطریات 

یستعمل لمكافحة الحشرات والحلم ،یعمل عن طریق االمتصاص وله اثر بالمالمسة ویستعمل في برامج االدارة 
ولغرض ایجاد .)8و (7ثم الشلل واخیرا الموت هامسببا وقفالنبضة العصبیةویتداخل مع لآلفاتالمتكاملة 

بدأت تتصاعد ضدها اصوات الحفاظ على صحة المستهلك التأثیر التيواسعة الكیمیاویةت بدائل للمبیدا
استعملت المبیدات اإلحیائیة وذات مكافحة المتكاملةواستخدام مبیدات بدیلة لغرض ادخالها ضمن برامج ال

في هذا البحث.األصل النباتي
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المواد وطرائق العمل

في احد البیوت المحمیة  الذي تبلغ مساحته 2011- 2010نفذت تجربة حقلیة للموسم الزراعي 
الكائنة في منطقة المسیب جنوبي  بغداد التي تعد واحدة من أهم مناطق إنتاج م،6عرض ×م 36طول 2م216

ستة خطوط زراعیة إلىقسمت هذه المساحة أنها من المناطق شدیدة اإلصابة بحشرة المن،فضال على الخضر  
من سقي جمیع اإلجراءات المتبعة في زراعة للمحصول إتباع،وتم منظومة ري بالتنقیطبوساطة اإلرواءوتم 

مبید بأيمكافحة إیهطبیعیا بالمن ولم تجرى لإلصابةتركت النباتات.)9(حسب التوصیاتوغیرهاوتسمید 
حتى التغطیة الكاملة للنبات رشت النباتاتبالتجربة  وهي االوكسامترین و االبامكتین حشري اال التي حددت 

الفطریة اإلمراضمبیدات فطریة للوقایة من استخدمت وكذلكلتر، 10سعة لكل مبیدمرشة خاصةبوساطة
والمبید اما معاملة المقارنة فقد رشت بالماء فقط رشتالتجربةعلى التجربة الن كل النباتات یؤثر لم وهذا 

.2011- 11-1وحتى 2010- 10- 1من تاریخ بعد شهر تقریبا من الزراعة بدأت عملیة اخذ العینات الفطري
FLUENCEشركةمنOxymatrine2.4%(EC)للمستخلص النباتي  على المستحضر التجاري تم الحصول
بالنسبة للمبید الحیوي إما./لتر ماءمادة فعالة مل1 , 3, 5ثالث تراكیز منه  وحضــر االسترالیة،

Abamectin شركة إنتاجفهو منSyngenta 1.8بتركیز%(EC) المادة أساسحضرت ثالثة تراكیز على
كل ولستة معامالت توزعت على مبیدینواستخدمتمل مادة فعالة/لتر ماء0.05و 0.03و0.01الفعالة وهي 

مكررات ةكل معاملة من خمسكانتالماء فقط ،برشت(Control)معاملة المقارنة إماثالثة تراكیز مبید
الدراسات المختلفة أخذت أربعة أوراق من كل نبات ولغرض إجراء .حیث یمثل المكرر الواحد نبات كامل واحد

عشوائیًا وعلى مستویات مختلفة. وضعت العینات المراد فحصها حال قطفها في أكیاس ورقیة معلمة مسبقا حسب 
للتأكد من وجود و مختبر وفحصت تحت المجهر لحساب اإلفراد الحیة والمیتة م اخذت إلى الالمعاملة والمكرر ث

لغرض حساب تأثیر المعامالت على نسبة ومدة فقس البیض و الطور المطلوب قبل وبعد اجراء المعامالت .
ن بیضة  یأوراق نبات باذنجان مصابة بشكل  عشوائي أربعة أوراق من كل نبات وعلى كل ورقة خمسأختیرت

رشت فقداما المقارنةللمواد قید الدراسة ت المختلفة بالمعامالرش البیضوأزیل البیض الزائد بوساطة إبرة رفیعة.
استمرت التجربة ،على أساس عدد البیض الفاقس من المجموع الكلي لكل ورقة نسبة الفقسحسبت.بالماء فقط

عملیة مراقبة الحوریات استمرتبعد االنتهاء من التجربة السابقة و .في معاملة المقارنة حتى فقس كل البیض 
هالك عند الیوم الثالث بعد الفقس .وذلك لتحدید إذا لنسبة المئویة لالحسبتالبیض المعاملالحدیثة الفقس من 

.وتكونت كل معاملة من ثالث مكررا وكل مكرر األولىاألعماركانت هناك تأثیرات للمبیدات على حوریات 
شتالتبمزروعة سنادین بالستیكیةوضعتاألولالعمر للحصول على حوریات و .حوریاتتضمن عشر 

حشرة معزولة ومنفصلة عن بعضها ومغطاة بقماش االوركنزا لمنع دخول أعداء القفاص خشبیة باذنجان داخل  أ
ع معها اوراق باذنجان مصابة حاویة على وضكل صندوق  وضع على حدة، أو خروج أي فرد من إفرادها 

اربع وعشرین ساعة وبذلك تكون هذه البالغات قد تركت بیضها على نبات الباذنجان بالغات المن وتركت لمدة 
السلیم خالل مدة االربع وعشرین ساعة فقط أي یكون بعمر واحد.بعدها تم االنتظار ومراقبة هذا البیض یومیا  
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حسب المعامالت والحوریات الناتجة هي حوریات العمر االول  قست هذه النباتات الى مجامیع سالفقحتى تم
وتكونت كل معاملة من اربع مكررات حیث یمثل المكرر الواحد نبات واحد .بعد ذلك رشت بالمعامالت المختلفة 

. أخذت اما المقارنة فرشت بالماء فقط  بعد ذلك فحصت بالمختبر وتم حساب نسب الموت والتأثیرات الحاصلة
یوما بعد 7-3-1بل الرش بأربع وعشرین ساعة  ثم بعد   القراءات حسب الجدول الزمني المعد لها مسبقا وهي ق

بنفس الطریقة السابقة المشار الیها في اعاله، قسمت اخیرة المعامالت على حوریات وتم الحصول.الرش
لمنع الشتالت إلى أربعة مجامیع داخل أربعة أقفاص معزولة ومنفصلة عن بعضها ومغطاة بقماش االوركنزا

ستة ایامدخول أعداء الحشرة أو خروج أي فرد من إفرادها وكل صندوق  وضع على حدة، تركت بالحقل لمدة 
ناك لحساب األیام لتحدید األطوار الحوریة كانت هوباإلضافة(العذري). االخیرللحصول على العمر الحوري 

مكررات ، كل اربعةباستعمال مرشة یدویة وبواقع رشاعوملت الحوریات  بالمبید المراقبة الدوریة المستمرة ،
أزیلت الحوریات الزائدة من األوراق بإبرة دقیقة وحوریة حددت مسبقا باستعمال المجهر للفحص 20علیها نبات

، إما معاملة المقارنة رشت بالماء فقط وتركت الشتالت مدة ساعة لتجف ثم أعیدت إلى القفص الخشبي بنفس 
راقبتها دوریا وحسبت نسبة الموت النهائیة بعد تحول الحوریة إلى الطور الالحق أو بزوغ البالغات وتمت مالبیت 

آخذت اربعة اوراق بشكل عشوائي من كل مكرر ومن  المستوى العلوي .في طور العذراء في معاملة المقارنة
یخ وجلبت الى المختبر لفحصها والسفلي ،وضعت االوراق في اكیاس ورقیة معلمة حسب المعاملة والمكرر والتار 

من كل جهة من جهتي العرق الوسطي السفلي للورقة، وحسبت عدد 2سم1بواقع 2سم2تحت المجهر بأخذ 
.2للحصول على معدل عدد الحوریات لكل سم2الحوریات الحیة ثم قسم الناتج على 

الثمار الكلي عدد، كیلو غرام/ نبات (الباذنجان)وزن الحاصل المحصول الكمي وهيبیاناتتم جمع 
توسط وزن الثمرة (غرام).موفي النبات الواحد 

التصمیم وتطبیق المعامالت

وحللت البیانات إحصائیا )(RCBDصممت التجارب الحقلیة وفق تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة 
وقورنت المتوسطات )(10وأستخدم لهذا الغرض البرنامج اإلحصائي (ANOVA)باستعمال جدول تحلیل التباین 

) .11(0.05عند مستوى )(LSDأقل فرق معنوي أختبار باعتماد 

:كما یلي ) و Tilton and Henderson)12معادلة باعتمادحسبت الكفاءة النسبیة للمبید 

)اآلفة في المقارنة قبل المعاملةإفرادعدد × اآلفة بعد المعاملةإفرادعدد-1(100=المبیدلفعالیة %

اآلفة في المقارنة بعد المعاملةإفرادعدد × اآلفة قبل المعاملة إفرادعدد 
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النتائج والمناقشة

فـي النسـبة المئویـة انخفـاض إحـداثتأثیرا واضـحا فـي Abamectin) إن للمبید  الحیوي 1تشیر نتائج الجدول (
بـیض مـل مـادة فعالـة/لتر فـي التـأثیر فـي تطـور ال0.05تفـوق التركیـز اذ ولكافـة التراكیـز ةالمعاملـلفقس البیوض

مل مادة فعالـة/لتر ذو تـأثیر قلیـل علـى نسـبة 0.01بینما كان التركیز %9.5بلغت نسبة الفقسفقسه، إذومنع 
وفـي هـذا المجـال فقـد ذكـر عـن معاملـة المقارنـةإحصـائیاوقـد اختلـف المعـامالت بینهـا %،72.0بلغت إذالفقس 

حیـث منـع فقـس Cactoblastic cactorumفعالیـة ضـد بـیض ویرقـات حشـرة Abamectinإن لمبیـد )13(
حقلیـا وجـدوا Spinetoramو Vetimecوعند تقییمهم كفاءة المبیـدین الحیـویین )14البیض بشكل كامل .إما (

% للحلم األحمر  عند استعمال التراكیز الموصى بها حقلیا .100إن نسبة تثبیط فقس  البیض  قد بلغت 

بشـكل محـدود عنـد إالتأثیر على نسبة الفقـس إيفلم یكن له Oxamatrineتأثیر المستخلص النباتي إما
عـــن معاملـــة إحصـــائیااختلفـــت التـــي%89.8حیـــث ســـبب فقـــس بنســـبة مـــل مـــادة فعالـــة/لتر5األعلـــىالتركیـــز 

مـل 3و 1بـالتركیزیینOxamatrine% بینمـا لـم تختلـف معـامالت 96.2المقارنة التي كانت نسبة الفقس فیها 
) عنــد تقییمـه لعــدد مـن المستخلصــات النباتیــة 15مـع (هــذ یتفـق .إحصــائیامـادة فعالــة/لتر عـن معاملــة المقارنـة 

حیــث إن اغلــب المستخلصــات لتثبــیط عملیــة فقــس البــیض لحلمــة الشــلیك اذ ذكــر بانهــا كانــت ذات تــأثیر ضــعیف 
% فقـط . وعلـى اســاس التحلیـل اإلحصـائي لالعــداد الناتجـة مــن 4.4-0ة تثبــیط لفقـس البـیض بلغــت سـببت نسـب

ــأثیره فــي فقــس فقــس بــیض دودة جــوز القطــن الشــوكیة  نالحــظ علــى الــرغم مــن االخــتالف اإلحصــائي ،االن إن ت
قد الیؤثر في البیض ،علما بان هناك مستخلصات نباتیة Oxamtrinالبیض كان طفبفا مما یشیر إلى إن المبید 

) عنــد اســتعمال المســتخلص الكحــولي لنبــات الیوكــالبتوس16كــان لهــا تــأثیر علــى فقــس البــیض كمــا فــي تجربــة (
%، وقــد یعــود ســبب 7% ســبب تقلیــل نســبة الفقــس إلــى 10لمعاملـة دودة الشــمع الكبــرى حیــث ذكــرت إن تركیــز 

تأثیر المستخلص في البیض إلى قابلیته الختراق غشاء البیضة أو دخوله فتحة النقیـر واحـداث تسـمم للجنـین قبـل 
بالنسـبة لحوریـات العمـر إمـا.Oxamtrinد الفقس أو تأثیر فیزیائي .ومثل هذا التاثیر السمي قد ال یمتلكـه مبیـ

(التــأثیر التراكمــي ) تــأخرة التــأثیرات الملتحدیــدروقبــتلتــي نتجــت مــن البــیض المعامــل والتــي لــم تتــأثر فقــد ااألول
11.66و43.8و58.9نسـبة المـوت تكانـحیـثAbamectinلد كـان هنـاك تـأثیر معنـوي واضـح وقللمبید 

ـــة المقارنـــة  وتعـــود والتـــي علـــى التـــوالي 0.01و 0.03و 0.05% للتراكیـــز اختلفـــت كلهـــا معنویـــا عـــن معامل
)1(جـدول البیضـة خروجهـا مـنأسباب الموت إلى إن الیرقات المیتـة قـد أخـذت الجرعـة الممیتـة مـن المبیـد إثنـاء 

لقطن ودودة اللهانة القیاسـة الناتجة من البیض المعامل لحشرتي دودة ورق اسبب موت الیرقات) 17(كما فسرها 
بأن السـبب فـي ذلـك هـو إن تلـك الیرقـات اسـتنفذت الجرعـة القاتلـة Alsystinبعد المعاملة بمثبط تخلیق الكایتین 

غشـاء الخـارجي من المبیـد مـن علـى قشـرة البـیض اثنـاء عملیـة الفقـس اذ إن الیرقـات اول مـا تبـدأ التغذیـة بـه هـو ال
أیـة تـأثیرات علـى نســبة فقـس البـیض إال تــأثیر Oxamatrine، بینمـا لــم یظهـر المسـتخلص النبــاتي لقشـرة البـیض

مــادة فعالــة  أو علــى نســبة الحوریــات الفاقســة مــن البــیض المعامــل وهــذا یتفــق مــع مــا ذكــره 5قلیــل عنــد التركیــز 
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Aleuroclava jasmineعلـــى بـــیض حوریـــات الـــذباب األبـــیض Oxamatrineعنـــدما اســـتخدم )18(
Takahashiعلى الحمضیات إذ لم یظهر فعالیة معنویة وهذا هو حال اغلب المستخلصات النباتیة.

حشرة من لالحوریة األعماروعلى نسبة هالك نسبة فقس البیض ) تأثیر المعامالت المختلفة على1(جدول 
أیامبعد ثالثة Myzus persicaeالخوخ األخضر 

المبید
مادة مل (التراكیز

)فعالة / لتر ماء
نسبة فقس 

)%(البیض
نسبة هالك الحوریات بعد ثالثة 

)%(أیام

Abamectin
0.0172.0011.66
0.0344.843.80
0.059.558.90

Oxamatrine
195.234.22
394.534.50
589.836.66

96.231.22ماء فقطالمقارنة
L.S.D.
0.054.71*6.27*

عند المعاملة بالمبید مل مادة فعالة / لتر0.05األعلىإن التركیز ) 2نتائج جدول (أشارت
الموت یرقات العمر األول المعاملة في النسبة المئویة تأثیراالتراكیز أكثركان Abamectinالحیوي 
قات العمر ر اقل نسبة موت مئویة لیإمامن المعاملة، أیامبعد سبعة %100نسبة الموت ذ بلغت
بفارق معنوي واضحمل مادة فعالة / لتر ،0.01في الیوم الثالث عند التركیز %7.00كانت األول 

ووجد أیضا إن موت الیرقات المعاملة وبجمیع التراكیز ال یحدث في العمر المعامل نفسه وٕانما في .
المبكرة لحشرة األطوار) وذلك عند معاملة یرقات 19وهذه النتائج تتطابق ما وجده (الالحقة ، األعمار 

النسبة المئویة تراوحتذ إAbamectinبالمبید الحیوي Cydia pomenelaدودة ثمار التفاح 
أیامبعد أربعة ppm(جزء بالملیون)135و73كیز اوذلك عند التر %90و50بین مالموت الیرقات
من المعاملة.

) تأثیره في نسبة موت 2الجدول (فیظهرOxamatrineبالنسبة لتأثیر المستخلص النباتي إما
22.6بلغت أذاألطوارهذه إعدادیالحظ وجود انخفاض معنوي في لآلفة، إذاألولىالحوریة األعمار

إن ومل مادة فعالة/لتر على التوالي 5و3و1عند التراكیز % في الیوم األول 73.9و 57.8و 
مل مادة فعالة/لتر، ویالحظ إن 5عند التركیز نسبة موت حصلت بالیوم األول بعد المعاملة ىاعل

في  الیوم األول Abamectinمن المبید الحیوي أكثركان Oxamatrineكفاءة المستخلص النباتي 
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بدأ بفعالیة اقل من ،على عكس المبید الحیوي الذيتنخفض فیما بعدمن المعاملة ولكنها بدأت 
Oxamatrineما وهذا یتفق مع .% في الیوم السابع100فعالیته لتصل نسبة الموت إلى ازدادتثم

واألطواراألولىالحوریة األطوارتأثیرها فيتتمحور في األصلإن اغلب المبیدات النباتیة )20(ذكره
.الطبیعي وتمنعها من التغذیة مسببة الموت النموفي غیر البالغة حیث تسبب خلال

على Myzus persicaاألخضرلحشرات من الخوخ األولىالحوریة األعمارالنسبة المئویة لموت ) 2جدول (
Abamectinالحیوي والمبیدOxamatrineالباذنجان بعد معاملتها بالمستخلص النباتي 

المبید 

التركیز
(مل مادة 
فعالة/ لتر 

ماء)

(یوم)مددالبالمعاملةبعد)%(الموت المصححة نسب

137

Abamectin
0.017.0016.2521.00
0.0312.4444.518.5
0.0523.2573.6100

Oxamatrine
122.67.885.8
357.844.86.2
573.955.26.8

5.42.51.5ماء فقطالمقارنة

L.S,D)0.05(7.62*4.43*3.87*

الحیوي المبید بمعاملة عند ال% 92.5أقصاهابلغت نسب الموتإن) 3یالحظ من جدول (
Abamectin كانت اقل نسبة األخیرة بینمامل مادة فعالة /لتر في القراءة 0.05األعلىعند التركیز

مل مادة فعالة /لتر بعد یوم من المعاملة وقد اختلفت كل 0.01% عند التركیز 6.25موت هي 
.المعامالت معنویا عن معاملة المقارنة 

األطوارضد یرقات دودة ورق القطن وجدوا إن Abamectinند استعمالهم ) فع21وهذا ما أكده (
كانت سمیة إذحساسیة للمبید الحیوي وان التأثیر یقل بتقدم عمر الیرقة أكثراألولىالبرقیة

Abamectin15 تجاه یرقات الطور األول مقارنة بیرقات الطور الثالث والرابعأكثرمرة 30و.
57.25نسبة موت بلغت اعليإن نالحظOxamatrineبالنسبة لمعاملة المستخلص النباتي إما

إيوفي نهایة التجربة لم یكن هناك مل مادة فعالة / لتر بعد یوم واحد من المعاملة 5% عند التركیز 
تأثیر للمبید على الحشرة بحیث لم تختلف نسب الموت بالتراكیز الثالثة عن معاملة المقارنة معنویا 
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الحوریة بهذا العمر تمتنع عن التغذیة وسبب ذلك ربما یكونوهذا یدل على تالشي تأثیر المبید نهائیا
الدهنیة األجساملزیادة إضافةوتحیط جسمها بجدار سمیك وبذلك تحمي نفسها من المؤثرات الخارجیة 

تتفق هذه النتیجة مع .)22تقلیل تأثیر المواد السامة عن طریق تخزینها(التي تخزنها والتي تعمل على 
والحوریات البیضأطوارالنباتیة ضد المستخلصاتنوعا من 11استعمال إثناء) 15(إلیهما أشار

الحوریة األطوارتجاه المستخلصات النباتیة كانت األطواروالبالغات لحلمة الشلیك ووجد إن اضعف 
بسبب  زیادة ألحوريالتقدم بالعمر إثناءكفاءتها) بان المستخلصات النباتیة تقل 23(.و أوصىاألولى

سبب الوهذا هو لزیادة الدهون المخزنة .إضافةالغذاء تبدأ باالنخفاض باستهالكألنهاتحملها للمبید
كانت اقل حساسیة من األخیرإن الحوریات بالعمر نجدعند نفس التراكیزسب الموتعند مقارنة ن

.یرقات العمر األول 

على Myzus persicaاألخضرلحشرات من الخوخ األخیرألحورير عمالنسبة المئویة لموت ال) 3جدول (
Abamectinالحیوي والمبیدOxamatrineالباذنجان بعد معاملتها بالمستخلص النباتي 

المبید 

التركیز
(مل مادة 
فعالة/ لتر 

ماء)

نسب الموت المصححة % بعد المعاملة بالمدد (یوم)

137

Abamectin
0.016.2513.0018.25
0.0310.8839.572.00
0.0515.6691.0092.50

Oxamatrine
119.8811.83.2
348.7739.251.5
557.2548.754.8

Control1.82.20.0ماء فقط
L.S.D.)0.05(4.95*7.87*4.61*
تفوقت النباتات المعاملة بمبید المختلفة على الناتج الكمي لمحصول الباذنجان ) تأثیر المعامالت 4یبین جدول(

Abamectin بالنسبة لمعاملة إما،كغم/نبات7.75واعطت ناتج بلغمل مادة فعالة /لتر 0.05بتركیز
Oxamatrine تلفت خالوقت اوبنفسمعنویا عن المعاملة السابقة تكغم /نبات اختلف6.20فقد بلغ الناتج

أیضامعنویابقیة المعامالت فقد اختلفت إما.كغم /نبات1.4أعطتكلتا المعاملتین عن معاملة المقارنة والتي 
مقارنة .عن ال

Abamectinلنا النتائج بتفوق معاملة هرتفاظعدد الثمار الكلي التي تم الحصول علیها من النبات الواحد إما
معدل Oxamatrineمعاملة في حین اعطت ، ثمرة 62.75على معدل حیث تم الحصول األعلىالتركیز في



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

428

(غم) فبینما كانت إن للمعامالت المختلفة تأثیرا  على متوسط وزن الثمرة)4یوضح لنا جدول (ثمرة 59.88
مل مادة فعالة /لتر عند معاملة5غم عند التركیز 98.6إلى غم نالحظ أنها ارتفعت لتصل 55.1بالمقارنة  

Oxamatrine.غم عند معاملة 118.2وزن تم الحصول علیه هو أعلىإماAbamectin مل 0.05بالتركیز
.مادة فعالة /لتر

على بیضفعالAbamectinألیها هذه الدراسة تبین إن المبید الحیوي تائج التي توصلت من خالل الن
على الحوریات الفاقسة . تبین إن له تأثیر على الحوریات بالعمر األول من الخوخ االخضر استمر تاثیرهحشرة 

د بعد فترة من المعاملة باالطوار الالحقة .اما المستخلص النباتي اكثر من االعمار المتأخرة وان تأثیره یزدا
Oxamatrinمن على البیض بینما كان فعاال على االطوار الحوریة وكان تأثیره اكبر الفلم یكن فعا

Abamectin المبید . إن كال من المستخلص النباتي او خالل االیام االولى بعد المعاملة ثم تالشى التأثیر
فمن المؤمل إن تضع هذه الدراسة الخطوات "ایالحیوي یعدان من المبیدات الحشریة المتخصصة واالمنة بیئ

الحشریة الزراعیة التي تصیب محصول الباذنجان وغیره هذه المبیدات في مجال مكافحة االفاتاالولى الدخال 
خرى أال إن الحاجة ال زالت قائمة من محاصیل الخضر المهمة كطریقة متكاملة مع وسائل المكافحة اال

الدراسات االخرى المتعلقة بفترة بقاء وفعالیة هذه المواد تحت ظروف الحقل.آلستكمال 

و Oxamatrinبعد المعاملة بالمبیدین الباذنجانمحصولالمختلفة على كمیة ) تأثیر المعامالت4جدول (
Abamectin حشرة من الخوخ األخضر لمكافحةMyzus persicae

المبید 
التركیز

(مل مادة فعالة/ لتر 
ماء)

صفات المحصول الكمي لنبات الباذنجان

وزن الثمرة (غم)ثمرة/نباتكغم/نبات

Abamectin
13.4439.598.8
35.2555.00109.8
57.7562.75118.2

Oxamatrine
0.014.6640.770.8
0.35.551.7581.6
0.56.2059.8898.6

1.422.6655.1ماء فقطالمقارنة
L.S.D.)0.05( ----1.63*4.25*7.81*
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